Kustversterking
Jelle van Dijk
Op 28 mei 2007 vond in een grote tent bij de
vuurtoren een bijeenkomst plaats in het kader van
de
themaweek
‘Week
van
de
Zee’.
Belangstellenden konden daar uit de mond van
Peter
Groen,
projectleider
kustversterking
Noordwijk, horen hoe de ‘zwakke schakel
Noordwijk’ zal worden aangepakt.
Hoewel veel zaken die hij noemde regelmatig in de
regionale pers terugkeerden, zullen enkele punten
hier toch even genoemd worden.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft
gekozen voor de aanleg van een dijk in het duin
met daarlangs aan de zeezijde een strook nieuw
duingebied ter breedte van zo’n 40 meter. De dijk
zal direct aansluiten op de bestaande bestrating van
de
Koningin
Wilhelminaboulevard.
Het
dijklichaam zal bestaan uit zand en worden
bekleed met basaltsteen. Het zand zal vanuit zee
worden opgespoten. Na het aanbrengen van de
stenen zal de dijk met een laag zand worden
bedekt, waardoor het duinkarakter van de zeereep
zal worden hersteld. Aanvankelijk zou deze dijk
vanuit het zuiden eindigen bij de Hotels van
Oranje. De gemeente Noordwijk heeft echter ruim
een miljoen euro bijgelegd om deze dijk door te
trekken tot voorbij de vuurtoren. Hierdoor zal het
mogelijk worden om in de omgeving van het
Vuurtorenplein en het Wantveld tot nieuwbouw
over te gaan waarbij ook parkeerkelders mogen
worden aangelegd.
Begin september wordt begonnen met de aanleg
van een soort bouwput op het strand. Er komen
grote zandhopen ter hoogte van Huis ter Duin en
de vuurtoren. Hiertussen komt op de plaats van de
huidige vloedlijn een zanddijk te liggen. Als dit
werk is afgerond zal de huidige zeereep
gedeeltelijk worden afgegraven om plaats te maken
voor de nieuwe dijk. De bovenlaag van de huidige
zeereep zal worden opgeslagen voor later
hergebruik. Nadat de dijk met basaltsteen is
bekleed zal een gigantische zandsuppletie vanuit
zee worden gestart. Eerst zal de dijk met zand
worden bedekt en hierna wordt begonnen met de
nieuwe duinstrook. Hierop aansluitend komt een
nieuw strand dat volgens het Hoogheemraadschap
gegarandeerd even breed zal worden als het

bestaande strand. Naar het noorden en het zuiden
toe zal de nieuwe duinstrook geleidelijk smaller
worden en na ongeveer een km aansluiten op de
bestaande zeereep.
Na beëindiging van het opspuiten van zand zal de
bovenlaag van de oude zeereep over het nieuwe
duingebied worden verspreid. In dit zand zitten
wortelstelsels en zaden van de planten die hier
groeiden. Deze planten krijgen nu de kans het
nieuwe duingebied te koloniseren. Zo is te
verwachten dat met name de Blauwe zeedistel in
2008 uitbundig tot ontwikkeling zal komen.
Welke planten er nu langs de Koningin
Wilhelminaboulevard groeien, is nauwkeurig
bekend. Na de inventarisatie van 2001 verscheen
een verslag in de Strandloper waarin alle soorten
werden genoemd (Strandloper 33; dec. 2001). Het
Hoogheemraadschap heeft op ons advies besloten
alleen maatregelen tegen verstuiving te nemen. Er
zal geen zaad van elders worden uitgestrooid, maar
er zal optimaal gebruik worden gemaakt van de
zogenaamde zaadbank van de huidige zeereep. Te
verwachten is daarom dat naast de Blauwe
zeedistel ook spoedig andere soorten, waaronder
de zeldzame Zeewinde zullen terugkeren.
In het natuurbeleidsplan Natuurlijk Noordwijk
(2006) van de gemeente Noordwijk is in paragraaf
9.2.2 te lezen dat de bestaande duinstrook van
belang is als ecologische verbinding tussen de
Coepelduynen en de Noordduinen en dat deze
betekenis door de verbrede zeereep versterkt zal
worden.
In de plannen van het Hoogheemraadschap wordt
dit gebied dan ook alleen doorsneden door de nu
bestaande strandafgangen die dus verlengd zullen
worden. Alleen bij de vuurtoren en bij het
Palaceplein zullen brede strandafgangen komen ten
behoeve van de reddingsboot en de hulpdiensten.
In de avonduren zullen deze paden verlicht worden
met verlichting op voethoogte.
De verbrede zeereep wordt ook nadrukkelijk
genoemd in het Ontsnipperplan dat Stichting
Duinbehoud in samenwerking met de gemeente
Noordwijk en onze vereniging heeft opgesteld.
Door de stijgende temperaturen zullen steeds meer
dieren hun leefgebied naar het noorden willen
uitbreiden of hun meer zuidelijk gelegen
leefgebieden willen verlaten. Het duingebied vormt
wat dat betreft een buitengewoon belangrijk
gebied. De ecologische verbindingen van de
Coepelduynen naar de Noordduinen door de
nieuwe zeereep en langs de binnenduinrand
worden in dit verband nog belangrijker dan ze al
waren.
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